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BEVEZETÉS

MIT JELENT A POZITÍV FIATALKORI
FEJLŐDÉS KIFEJEZÉS?

Damon (2004) azzal kezdi sokat idézett cik-
két, hogy minden gyereknek van tehetsége,
erőssége és érdeklődése, ami a sikeres jövő
lehetőségét biztosítja a számára. A pozitív

fiatalkori fejlődés (positive youth develop-
ment) szemléletmódja a gyermek- és serdü-
lőkori képességek és erősségek változását
vizsgálja, valamint azt, hogy milyen feltételek
szükségesek a sikeres fejlődéshez, a kibonta-
kozáshoz vagy növekedéshez (thriving).

Az 1990-es évektől megjelenő irányzat
olyan különböző tudományterületek ered-
ményeit integrálja, mint a fejlődéslélektan,
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Háttér és célkitűzések: A tanulmány célja, hogy bemutassa a pozitív fiatalkori fejlődés elmé-
leti kereteit, fontosabb jellemzőit és három modelljét. Módszerek: A pozitív fiatalkori fejlő-
dés megközelítéseinek kulcsjellemzői és három modellje kerülnek áttekintésre. Eredmények:
Az elmélet lényeges téziseinek bemutatása kiemeli, hogy a serdülők képesek kialakítani és fej-
leszteni az erősségeiket, kompetenciáikat a felnőttkorba való átmenet során. A fiatalok aktí-
van szabályozzák saját fejlődésüket, amelynek során nemcsak a saját kibontakozásukhoz já-
rulnak hozzá, hanem a közösség és a társadalom fejlődéséhez is. A pozitív fiatalkori fejlődés
modelljei közül az 5 C modell, a Fejlődési források, a Kezdeményezés megközelítés ismer-
hető meg részletesen. Következtetések: A modellek különbségei ellenére az erősségekkel és
a környezeti forrásokkal kapcsolatos tartalmi hasonlóságok jelentősnek tűnnek. A pozitív fi-
atalkori elmélet és a hozzá kapcsolódó gyakorlat igazolásához szükség lenne kultúrközi vizs-
gálatokra.
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orvostudomány, közegészségügy, szocioló-
gia, szociális munka, oktatásügy. A határo-
zottan fejlődéslélektani szemléletű megkö-
zelítés egyszerre elmélet és alkalmazásmód
is. Elsősorban a fiatalok pozitív fejlődési ki-
menetelének feltételeit, kontextusát kívánja
elősegíteni és támogatni, amelynek során a fi-
atalt a saját fejlődésében aktívan és szándé-
kosan részt vevő személyt definiálja.

A pozitív fejlődési eredmény definiálása-
kor és vizsgálatakor az a gondolat került a kö-
zéppontba, hogy minden serdülőnek van le-
hetősége a pozitív fejlődésre, a felnőttkorba
való átmenet sikeres megvalósítására. A po-
zitív fejlődés kifejezés azt jelenti, hogy a fia-
tal – megfelelő környezeti feltételek esetén –
képes kialakítani és fejleszteni belső erőssé-
geit, képességeit és kiaknázni fejlődési lehe-
tőségeit. Az új szemlélet arra irányul, hogy
a gyerekek és serdülők fejlődését a produktív
aktivitás során értse meg, és ne a sérült gye-
rek problémás viselkedése és annak korrek-
ciója, terápiája álljon a figyelem központjában
(Damon, 2004). Ez a szemléletmód szembe-
megy azzal a korábbi felfogással, amely a ser-
dülőkort viharos és feszültséggel teli kor-
szaknak látta, és amely elsősorban a fiatalok
nehéz alkalmazkodását, problémás és koc-
kázatos viselkedését hangsúlyozta (Damon,
2004; Lerner et al., 2005a).

A pozitív fiatalkori pszichológia új kon-
cepciót fogalmaz meg a serdülőkről. Ez
a szemlélet elismeri a fejlődési kihívásokat és
nehézségeket, de a fejlődést nem úgy kon-
cipiálja, mint a hiányok és a kockázatok
legyőzését. Ehelyett a fiatalt képességekkel
rendelkező, folyamatosan exploráló, kom-
petens személynek tartja, aki lényegesen
hozzá tud járulni a környezete fejlődéséhez
(Damon, 2004). Az új szemlélettel egy új
szótár is megjelent, amely tartalmazza pél-
dául a következő szavakat és kifejezéseket:

„erősségek, fejlődési forrás, állampolgári
részvétel, kibontakozás” (Lerner et al.,
2005b: 20).

A pozitív fiatalkori fejlődés elmélete a fej-
lődési rendszer elmélet keretei között formá-
lódott, és így hangsúlyozza az emberi fejlő-
dést szabályozó különböző szerveződési
szintek dinamikus és szisztematikus kapcso-
latát. Az egyén és környezete közötti, kétirá-
nyú és kölcsönösen ható kapcsolatot jelölik
a következő módon: egyén ↔ kontextus (Ler-
ner et al., 2005b). Ez a kapcsolat szabályozza,
irányítja az egyén fejlődésének pályáját: se-
bességét, irányát, eredményét (Lerner, Lerner
és Benson, 2011). Ebben a felfogásban plasz-
tikus az egyén, akinek a fejlődését befolyá-
solja a sokféle környezeti hatás (biológiai,
pszichológiai, környezeti, történelmi), és az
ezekkel kapcsolatba kerülő egyén maga. Az
egyén és a környezet közötti kölcsönösen elő-
nyös kapcsolat teszi lehetővé az adaptív fej-
lődésszabályozást, melynek során az egyén
aktívan szabályozza a saját fejlődését. Akkor
adaptív a fejlődésszabályozás, ha egyensúly
alakul ki az egyén kapacitása és erősségei, il-
letve a fejlődést segítő társas hatások között,
amelynek során egészséges, pozitív egyéni
és társadalmi fejlődés jöhet létre (Lerner et al.,
2005b; Benson, Scales, Hamilton és Sesma,
2006, Bowers et al., 2015). A pozitív fiatalkori
fejlődés fogalmát tesztelő vizsgálatok azt
a feltételezést fogalmazták meg, hogy ha a fi-
atalok erősségei (pl. iskolai elköteleződés, el-
várások, célok) támogató családi, iskolai, kö-
zösségi forrásokkal találkoznak, akkor
a fiatalok fejlődése, kibontakozása optimális
lesz, ezáltal a környezetük fejlődéséhez is
hozzájárulnak, sőt a kockázatos, deviáns vi-
selkedés is kevésbé lesz valószínű (Lerner,
Lerner és Benson, 2011).

A pozitív fiatalkori fejlődés szemléleté-
ben a fejlődési rendszer elmélet mellett a re-
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zilienciakutatások eredményei is felefedez-
hetők olyan szakkifejezések mentén, mint
kitartás, remény, célirányultság, sikerorien-
táció, teljesítménymotiváció, hit a jövőben,
koherenciaérzés. A nehézségek és hátrányok
legyőzésére alkalmas képességek vizsgálata
mögött viszont mégis egy olyan szemlélet
húzódik meg, amely a fejlődéssel kapcsolatos
veszélyt és stressztényezőket hangsúlyozza.
A rezilienciakutatások a sikeres fejlődést te-
hát a kedvezőtlen fejlődéssel szemben hatá-
rozzák meg, és nem úgy fogják fel, mint ami
a kihívásokra adott normális alkalmazkodás,
így nem tud átfogó, univerzális modellt adni
a fiatalkori fejlődésről (Damon, 2004).

A pozitív fiatalkori fejlődésnek többféle
modellje jött létre, de a következő központi
gondolatok hasonlónak tűnnek az eltérő kon-
cepciókban (Benson, Scales, Hamilton és
Sesma, 2006). Minden fiatalnak inherens ka-
pacitása van a pozitív fejlődésre, ami akkor
valósulhat meg, ha a fiatal beágyazódik a fej-
lődését segítő környezetbe, kapcsolatokba és
kontextusokba, sőt ezekben aktívan részt
vesz. A közösségi támogatás és részvétel
minden fiatalnak lehetőséget biztosít kibon-
takozásra, a képességek kiteljesítésére, de
a támogatás stratégiája és taktikája a fiatal
társadalmi helyzetétől függően változhat.
A közösség működőképes és kritikus közve-
títője a pozitív fejlődésnek, a fiatalok pedig
a legfontosabb szereplői a saját fejlődésük-
nek, és fontos forrásai a kibontakozást segítő
kapcsolatok kialakításának.

A következőkben három olyan modell
kerül bemutatásra, amely az előbbi gondola-
tok mentén hasonlóságot mutat, de különbö-
zik abban, hogy milyen erősségeket és ké-
pességeket emel ki a sikeres serdülőkori
fejlődés folyamatában, továbbá hogy milyen
feltételeket lát fontosnak a kibontakozás
során.

A POZITÍV FIATALKORI FEJLŐDÉS
MODELLJEI

Az „5 C modell”

Részben korábbi eredményekre támaszkodva
a 2000-es évek elején kialakult a pozitív fia-
talkori fejlődés 5 C modellje. Az öt c betűvel
kezdődő fogalom (competence, confidence,
caring, connection, character) mindegyike
több mentális, szociális és viselkedéses ele-
met tartalmaz, és ez az öt fogalom együtt
megtestesíti a pozitív fiatalkori fejlődést, te-
hát a sikeres alkalmazkodást, a személyiség
és a belső erőforrások kibontakozását (Lerner
et al., 200b5). A pozitív fejlődés következ-
ménye a hozzájárulás (contribution), ami
a hatodik c betűs fogalom Lerner modelljé-
ben. Ez azt jelenti, hogy a kibontakozás egyik
eredménye a társadalom fejlődéséhez való
hozzájárulás lehet. Másik sikeres fejlődési
eredmény a kockázatos és problémás visel-
kedés hiánya, illetve ritka és gyenge megje-
lenése. Az öt pszichológiai konstrukció akkor
fejlődhet a legjobban, ha a serdülő olyan ké-
pességeket építő közösségben vesz részt, ahol
a felnőtt-serdülő kapcsolat pozitív, hosszan
tartó, és ahol vagy vezetőként, vagy tagként
a fiatal maga is hozzájárulhat a közösség ér-
tékes aktivitásához (Lerner et al., 2005a).
A kompetencia kategória tartalmazza a meg-
felelő társas (pl. társas konfliktus megoldás),
kognitív (pl. döntéshozás), iskolai (pl. jó ta-
nulmányi előmenetel) és pályaválasztási 
(pl. pályaválasztási lehetőségek feltérképe-
zése) képességeket. Az önbizalom azt a glo-
bális pozitív önértékérzést, önértékelést és
énhatékonyságot jelenti, ami feltétele a kez-
deményezésnek, aktivitásnak, a sikeres tár-
sas kapcsolatoknak. A gondoskodás a má-
sokkal kapcsolatos szimpátia és empátia
képességét fedi le, míg a kapcsolatok fogalom
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a szülőkkel, kortársakkal, iskolával és kö-
zösségekkel folytatott pozitív és kölcsönösen
fenntartott köteléket jelenti. A karakter kife-
jezés a moralitást és integritást foglalja ma-
gába, a helyes viselkedési és morális szabá-
lyok ismeretét és tiszteletét. Az öt kategória
együttes előfordulása biztosítja a hatodik fo-
galom, a hozzájárulás kialakulását, aminek
szemléleti, ideológiai és viselkedéses oldala
is van egyszerre. Az a serdülő, aki hisz abban,
hogy ő is aktív formálója a saját maga és
a közösség jobbá tételének, és úgy gondolja,
hogy valamit vissza kell adni a környezeté-
nek (szemléleti aspektus), illetve eszerint is
cselekszik (segít másoknak, önkéntes munkát
végez valamely közösségben, vezetőként
vagy mentorként tevékenykedik) az előse-
gíti a további fejlődését önmagának és a kö-
zösségének is (Lerner et al., 2005b). 

Az empirikus vizsgálat igazolta a hat ka-
tegória létezését 11 éves fiataloknál (Lerner
et al., 2005; Phelps et al., 2009), sőt a longi-
tudinális vizsgálatok azt bizonyították, hogy
ugyanezek a kategóriák megjelentek a 10. és
11. osztályos fiataloknál is (Lerner et al.,
2010, Lerner et al., 2011). Az első mérések-
ben az öt C kategória elsőrendű látens fak-
torként jelent meg, és másodrendű látens fak-
torként kapcsolódott ehhez az általános
pozitív fiatalkori fejlődés konstrukciója
(Lerner et al., 2005b). Újabban viszont több
tanulmány is a kétfaktoros elrendeződést iga-
zolja, a változók egy része ugyanis jobban
kapcsolódott az általános területet jelentő po-
zitív fiatalkori fejlődés konstruktumhoz, míg
más tételek inkább tartoztak a specifikus 5 C
faktor valamelyik kategóriájához (Geldhof
et al. 2013; Erentaitė és Raižienė, 2015).

A fejlődés környezeti feltételeinek vizs-
gálata azt mutatta, hogy más-más tényezők
hozhatók kapcsolatba a kibontakozás és a prob-
lémaviselkedés egyes elemeivel (Bowers et

al., 2011). A longitudinális vizsgálatban a po-
zitív fejlődés mutatója azoknál a serdülőknél
volt tartósan magas szintű, ahol gyakori volt
a családi közös aktivitás (pl. együtt étkezés),
a szülő elérhetősége megfelelő volt, és ahol
aktív közösségként működött a lakóhelyi kör-
nyezet. A gyakori szabályszegést elkövető
fiataloknál viszont az iskolai környezet ha-
tása bizonyult meghatározónak: a problémás
serdülők kevésbé vettek részt az iskola okta-
tási segítséget nyújtó, rekreációs és délutáni
programjaiban, és az ő esetükben nagy volt
a tanuló-tanár arány.

Fejlődési források 
(developmental assets) modellje

Scales (1999) szerint nyilvánvaló, hogy az
egészséges fejlődés szempontjából szükséges
a kockázatok csökkentése. De még ha csök-
kentjük is a fejlődési kockázatot, akkor is fel-
merül az a kérdés, hogy milyen pozitív dolgot
szeretnénk adni a fiataloknak, milyen pozitív
fejlődést szeretnénk számukra lehetővé tenni.
Scales (1999) hangsúlyozza, hogy meg kell
találni a fiatalok számára szükséges pozitív
építőköveket, vagyis azokat a fejlődési forrá-
sokat és erősségeket, amelyek tartalmazzák,
de meg is haladják a problémás fejlődés fel-
ismerését és csökkentését. A fejlődés, kibon-
takozás nem egyenlő a túléléssel vagy az
egyszerű felnövekedéssel, a felnőttkorba lé-
péssel. A kibontakozás a lehetőségek, poten-
ciálok teljes elérését jelenti (Benson et al.,
1999).

Benson és munkatársai kétféle nagyobb
csoportját különböztetik meg a fejlődést tá-
mogató tényezőknek: külső vagy környezeti
források, és belső források (Benson et al.,
1999; Scales, 1999). Ez utóbbiak olyan pszi-
chés jellemzőket tartalmaznak, mint elköte-
lezettség, értékek, kompetenciák. A külső és
belső forrásokhoz kapcsolódó tényezőket
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a prevenció- és a rezilienciakutatásokból
emelték ki a kutatók (Scales, 1999). A 20
külső és 20 belső forrás négy-négy nagyobb
kategóriába rendeződik. 

A külső források olyan sajátos tapaszta-
latokat jelentenek, amelyek akkor hatásosak,
ha a fiatal gyakran, sok helyzetben, kontex-
tusban és következetesen találkozik ezekkel.
A négy külső fejlődési forrás kategóriái a kö-
vetkezők.

Támasz: támasz, gondoskodás és szeretet
– ezt kell megtapasztalnia a gyereknek a csa-
ládban, iskolában és sok más felnőttel kap-
csolatban is. A családban a pozitív kommu-
nikáció, az iskolában a gondoskodó iskolai
klíma adhatja meg az elfogadás érzését. Az
intézményeknek, szervezeteknek is pozitív,
támaszt nyújtó környezetet kell biztosítani
a kibontakozás eléréséhez.

Felhatalmazás (empowerment): a közös-
ségnek értékelnie kell a fiatalt, és lehetőséget
kell adni, hogy a fiatal is hozzájáruljon a kö-
zösséghez. A közösség számára hasznos sze-
rep betöltéséhez és a másoknak nyújtott se-
gítség és önkéntes feladatok ellátásához
viszont szükség van arra, hogy a fiatal biz-
tonságosan érezze magát e közösségekben.

Határok, elvárások: a fiatalnak ismerni
kell, hogy mit várnak el tőle, és tudnia kell,
hogy a viselkedése e határokon belül van-e.
Túl az elvárások világos megfogalmazásán és
a figyelemmel követésen, a pozitív és fele-
lősséget vállaló szülői és tanári modellnyúj-
tás is segíti a szabályok megismerését.

Konstruktív időfelhasználás: gazdag és
konstruktív alkalmakat kell biztosítani a fej-
lődésre, kreatív aktivitást a fiataloknak szánt
programok (klubban, sportkörben) és otthoni
tevékenységek által.

A belső források olyan képességek, ame-
lyek nem fejlődnek ki automatikusan, ha-
nem minden fiatallal foglalkozó közösség-

nek, fórumnak erősítenie kell ezeket a ké-
pességeket.

Tanulással kapcsolatos elkötelezettség:
ez a kategória a tanulással, oktatással való
élethosszig tartó elköteleződést jelöli, amit
segít az iskolai kötődés és bevonódás, illetve
a teljesítménymotiváció.

Pozitív értékek: olyan értékek (pl. segít-
ségnyújtás, becsületesség) kialakítása kell
a fiataloknak, amelyek irányítják a választá-
sukat. A személyes felelősség elfogadása és
gyakorlása is ilyen pozitív értéknek tartható.

Szociális kompetencia: ide tartoznak
a pozitív választásokat, a kapcsolatok építé-
sét és a sikerek elérését lehetővé tevő képes-
ségek és kompetenciák (tervezés, döntésho-
zás, interperszonális kompetencia).

Pozitív identitás: saját erejét, céljait, ér-
tékét éreznie kell a fiatalnak, emellett pozití-
van kell látnia a személyes jövőjét. Ez akkor
lehetséges, ha pozitív önértékelés és szemé-
lyes kontrollérzet alakul ki a fiataloknál.

Benson és munkatársai szerint a külső és
belső fejlődési források pozitív választ adnak
a serdülőkori kihívásokra és kockázatokra
(Benson et al., 1999). A következő három
szerep betöltése teszi ezt lehetővé. 1. A fej-
lődési források olyan védőfaktorok, amelyek
a nagyon kockázatos viselkedéssel szemben
(pl. drogfogyasztás, problémás alkoholfo-
gyasztás, antiszociális viselkedés) oltásként
hatnak. 2. Emellett erősítő, fokozó tényezők
is, mert növelik a kibontakozás (pl. iskolai si-
keresség, vezetői szerep, egészség megőr-
zése, nehézségek legyőzése, segítségnyújtás
másoknak) lehetőségét. 3. Rezilienciafaktor-
ként is működnek a fejlődési források, hiszen
a fejlődéssel interferáló deficitek (pl. fizikai
vagy szexuális abúzus) negatív hatását tudják
csökkenteni. A fejlődési források jótékony
hatásával kapcsolatban ugyanakkor a korlá-
tokat is megemlítik a szerzők. A fejlődési
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források hatásosak ugyan, de nem feltétlenül
nyújtanak garanciát. Egyrészt nagyon sok
egyéb tényező is befolyásolja az egyén vi-
selkedését. Másrészt a források hiánya vagy
kisebb jelenléte nem jelent egyértelmű ku-
darcot és fejlődési elakadást, sőt a deficiteket
és kockázatos viselkedést kiváltó körülmé-
nyek sem determináló tényezők, és sokszor
a kockázatos viselkedés sem vezet egyértel-
műen súlyos következményhez. A fejlődési
források tehát inkább valószínűsítő és nem
meghatározó tényezők. 

Több vizsgálat is azt igazolta, hogy ha
a meglévő fejlődési forrás pozitívabbra vál-
tozott, akkor csökkent a serdülők rizikóma-
gatartása, illetve a forrásban gazdag feltéte-
lek között nevelkedő fiatalok sokkal nagyobb
valószínűséggel mutatták a kibontakozás, si-
keres fejlődés jeleit (Benson et al., 1999;
Benson et al., 2004; Scales et al., 2006).

Kezdeményezés modell

Larson (2000) szerint a pozitív fejlődés köz-
ponti komponense a kezdeményezés, amit
empirikus adatok eredményei alapján hatá-
rozott meg. A középosztálybeli fehér ameri-
kai minta önbeszámolós vizsgálata szerint
a fiatalok nagy része motiválatlan, unatkozik,
és nem érdekli a saját élete sem. A napi élet-
események és tapasztalatok random módon
vizsgált pillanatainak 27%-ában a fiatalok
unalomról számoltak be, és ez még a becsü-
letes, nem törvényszegő fiatalokra is jellemző
volt. 

Larson azt írja, hogy az unalom, elidege-
nedés, értelmes kihívások nélküli állapot él-
ménye ugyan nem patológiás, de minden-
képpen a pozitív fejlődés hiányának
a jeleként értelmezhető. Ezen túl a korábban
családi stressznek, emocionális zavarnak
vagy maladaptív kognitív működésnek tu-
lajdonított serdülőkori problémaviselkedés

és kisebb törvényszegő magatartás is a pozi-
tív életpálya megélésének a hiányaként fog-
ható fel. 

Az unalommal és motiválatlansággal
szemben a kezdeményezés lehet az a képes-
ség, amely segíti a pozitív fejlődés kialaku-
lását a fiataloknál. A kezdeményezés során
a serdülő motivált arra, hogy a kihívást je-
lentő cél felé fordítsa a figyelmét, és erőfe-
szítést tegyen a cél elérésére. A kezdemé-
nyezés (hasonló fogalom, mint az ágencia,
vagy autonóm aktivitás) szükséges a pozitív
fejlődés olyan más elemeihez is, mint például
a kreativitás, vezetői szerep, altruizmus, ál-
lampolgári részvétel.

Három feltétel teljesülésekor alakulhat ki
a kezdeményezés képessége (Larson, 2000).
Az egyik az intrinzik motiváció, ami aktivi-
tási, cselekvési vágyat és erőfeszítést foglal
magába. A másik feltétel a környezettel való
összehangolt elköteleződés, ahol tényleges
feladatban, valódi kihívás során tapasztalja
meg a fiatal a konstruktív figyelem gyakorlá-
sát, vagyis a feladat elvégzéséhez szükséges
rendezettség és a szabályok kialakításának
lehetőségét. Harmadik feltételként a szerző az
idői dimenziót jelöli meg, ami olyan fontos
tapasztalatokhoz juttatja a serdülőket, mint
a feladatmegoldási stratégia módosítása,
a visszaesés, újraértékelés, akadályok leküz-
dése és a kitartás.

Larson azt is részletesen elemezi, hogy
milyen feladat és milyen környezet segíti
a kezdeményezés két elemének, az intrinzik
motivációnak és a koncentrált figyelemnek
a megjelenését és tartós fennmaradását. A ko-
rábbi vizsgálatok azt bizonyították, hogy
a szándékos, önként vállalt, strukturált tevé-
kenység az, ami ezt lehetővé teszi, például
a sport, hobbi, művészeti vagy szervezetben
végzett tevékenység. Az iskolai feladatok és
a baráti kapcsolatok azért nem alkalmasak
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e két elem gyakorlására, mert az előbbi
a koncentrált figyelmet ugyan valamennyire
működteti, de az intrinzik motivációt nem
mozgatja meg, a baráti találkozások pedig ép-
pen fordítva hatnak, a belső motiváltság erős,
de a figyelem működése gyenge a közös te-
vékenység során. A feladat sajátosságai mel-
lett a strukturált környezet általános leírását
is megadja a szerző. Elsősorban az a fontos,
hogy jelen legyen egy támaszt nyújtó, men-
toráló felnőtt, aki segíti a feladatmegoldást,
de a célok kijelölése, a szabályok kialakí-
tása már a fiatalok szerepéhez tartozik. A cso-
portban végzett tevékenységet valódi kör-
nyezetben, igazi korlátok és kényszerítő
körülmények között kell megtapasztalni,
és hosszabb időszak alatt kell a csoportnak
együttműködni ahhoz, hogy egy kész pro-
dukció vagy eredmény elkészülhessen.
Larson szerint az ilyen strukturált tevékeny-
ség azzal járul hozzá a pozitív fejlődéshez,
hogy fokozza a teljesítményt, erősíti az én-
hatékonyságot és az önkontrollt, illetve csök-
kenti a szabályszegést. Ugyanakkor ezek
a kedvező fejlődési eredmények nem első-
sorban a csoport jótékony hatásának kö-
szönhetők.

Larson későbbi munkáiban a pozitív fej-
lődés kapcsán az ágencia képességét hang-
súlyozza, ami egy hosszú távú cél felé szer-
vezi és szabályozza az egyén saját vagy
másokkal együtt kivitelezett viselkedését az
időben (Larson, 2006, 2011). Az emberi po-
zitív irányú fejlődést egy beépített motivációs
rendszer irányítja. Ezt a motivációs rendszert
igazolják az olyan korábban megnevezett
pszichológiai konstruktumok is, mint belső
kontroll, énhatékonyság érzés, érdeklődés,
autonómia- és kompetenciaszükséglet. Jólle-
het az ágencia belső motivációját több té-
nyező is akadályozhatja, a fiatal kezdemé-
nyezését az egyéni jóllét és a társadalomban

kifejtett konstruktív aktivitás felé kell irá-
nyítani. Ebben az irányításban van nagy sze-
repe a felnőtti környezetnek, amely akkor
segíti a pozitív változást, ha a felnőttek au-
toritatív stílusban lépnek interakcióba a fia-
talokkal, instrumentális állványzatot biztosí-
tanak a feladatmegoldás során, vagyis
a serdülő képességeihez igazodva segítik a fi-
atal figyelmét a kulcselemek irányába fordí-
tani, és a következő lépés felé terelni a meg-
oldás folyamatát. A motivációs állványzat is
segítséget adhat, ha a felnőttek jelzik, bíznak
az erőfeszítés sikerességében. Ilyen motivá-
ciót fenntartó támasz még a képességet kicsit
meghaladó feladat kijelölése, és a fiatal szá-
mára reálisan elérhető cél kitűzése. Az ön-
szabályozott tanulás során a tanulási ciklusok
támogatása az, ami a felnőttek feladata lehet,
mégpedig a tanulás utolsó elemének, a refle-
xiónak a segítése, és a legfontosabb tanulsá-
gok levonásának támogatása. Emellett még
a fejlődési források biztosítása is jelentős irá-
nyítói feladata a felnőtteknek, akár a preven-
ció általi kockázatcsökkentésre gondolunk,
akár a pozitív fejlődési lehetőségek (munka,
iskola utáni elfoglaltság, sportolás) biztosí-
tására.

A MODELLEK FONTOSABB
HASONLÓSÁGAI ÉS KÜLÖNBSÉGEI

A három modell, jóllehet a pozitív fiatalkori
fejlődés sajátosságait és feltételeit írja le, kü-
lönbözőképpen határozza meg azokat a ké-
pességeket és feltételeket, amelyek a pozitív
fejlődésben a legfontosabb szerepet játsszák.
Lerner modellje hat, egyéni képességet és
kompetenciát tartalmazó kategóriát lát meg-
felelőnek a pozitív fejlődés leírására (Lerner
et al. 2005b), és kevésbé dolgozza ki és vizs-
gálja meg a kibontakozást segítő környezeti
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tényezőket (Bowers et al., 2011). Benson és
munkatársai az egyéni jellemzőkön kívül
azokat a külső tényezőket is a pozitív fejlő-
dés alapjaként, forrásaként tekintették, amik
hozzájárulnak a kibontakozáshoz (Benson et
al., 1999). Amíg Lerner 6 C modelljének
hangsúlya az egyéni pozitív fejlődés megha-
tározásán van (Lerner et al., 2005b), addig
Larson (2000, 2006) az egyetlen belső té-
nyező (kezdeményezés, ágencia) mellett el-
sősorban azt emeli ki, hogy milyen felnőtti
szerepek és tevékenységek alakíthatják és
tarthatják fenn a belső motivációként mű-
ködő kibontakozást, növekedést.

Ugyanakkor Lerner és Benson modellje
az egyéni tényezők mentén sok rokon vo-
nást mutat. Az 5 C modell kompetencia ka-
tegóriája hasonló megfogalmazást mutat,
mint a bensoni szociális kompetencia és ta-
nulással kapcsolatos elköteleződés. Az önbi-
zalom, pozitív önértékelés, pozitív identitás
mindkét megközelítésben szerepel, és a ka-
rakter, illetve a pozitív értékek is hasonló
vonásokat tartalmaznak (pl. felelősségválla-
lás). A larsoni meghatározás az egyén olda-
lán csak a kezdeményezést, illetve az ágen-
cia belső motívumát emeli ki, mint a pozitív
fejlődés alapját. A mentorként segítő felnőtt
feladatai azonban több ponton is hasonlónak
tűnnek a bensoni külső forrásokhoz: Larson-
nál (2006) az autoritatív nevelés és a külső
források párhuzamba állíthatók a Támasz,
a Határok és elvárások, és a Konstruktív idő-

felhasználás forrásokkal (Benson et al.,
1999). Mindhárom magyarázat egyetért ab-
ban, hogy relatíve plasztikusnak, aktívnak,
a saját fejlődését befolyásoló szereplőnek
látja a serdülőket, akik sokszorosan kapcso-
lódnak a különböző társas környezethez. Ab-
ban is hasonló álláspontot képviselnek, hogy
a sikeres fejlődést, a képességek kibontako-
zását a külső optimális feltételek, elsősorban
a támogató társas környezet mentén látják
biztosítottnak. További lényeges hasonló-
ságnak tartható, hogy mindegyik megközelí-
tésben az egyéni aktivitás mellett az énha-
tékonyság pszichológiai konstruktuma is
szerepet kapott a belső tényezők között.

A pozitív fiatalkori fejlődés kutatása ed-
dig jórészt USA központú volt, Európában
eddig egy litvániai vizsgálat igazolta az 5 C
modell érvényességét. Hogy az elmélet és
a gyakorlati következmények érvényessége
igazolható legyen, mindenképpen szükség
lenne kultúrközi vizsgálatokra is, amelyek
nemcsak fontos információval szolgálhatná-
nak a különbségeket és hasonlóságokat te-
kintve, hanem jelentős mértékben hozzájá-
rulhatnának a fiatalkori fejlődés általános
elméletének formálódásához is. Ugyanakkor
a pozitív fiatalkori fejlődés szemléletének
komoly érdeme, hogy az elméleti alapokat és
megfontolásokat lefordítják az ifjúsági és is-
kolai fejlesztőprogramok nyelvére is, így
közvetlen visszacsatolás kapható az elmélet
és gyakorlat helyességéről és kapcsolatáról.

SUMMARY

THEORIES AND MODELS OF POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT

Background and aims: The aim of this study is to discuss the main characteristics and
theoretical framework of positive youth development, and to present its three models. Method:
The key features and the three models of positive youth development approaches are reviewed. 
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Results: The positive youth development perspective accentuates that every adolescent is
capable of developing and building their strengths and competencies during the transition to
adulthood. Young people actively regulate their own development, and their thriving has
beneficial effect not only on the individual but also on community and sociey. Three models
of positive youth development are discussed in detail in the second part: Five Cs model,
Developmental assets, and Initiative. Discussion: The similarities are significant in the content
of the strengths and developmental conditions despite the differences of models. Cross-cultural
studies are needed to control the theory and the practice of positive youth development.
Keywords: positive youth development, competencies, developmental assets
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